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Biuletyn informacyjny
Drodzy Czytelnicy
Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer
biuletynu informacyjnego dotyczącego Festiwalu
Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Diecezji
Warszawsko-Praskiej, Sacrosong DWP.
Zwracamy się do Szanownych Państwa z prośbą,
o życzliwe ustosunkowanie się do tego przedsięwzięcia, a następnie na miarę możliwości wsparcia i wzięcia udziału w tymże Festiwalu.

Historia powstania Sacrosongu
– Warszawa Praga
Po raz pierwszy spotkałem się
z Sacrosongiem Ogólnopolskim w 1974, kiedy byłem
jeszcze klerykiem. Sacrosong
odbywał się wtedy w Warszawie, brali w nim udział głównie profesjonaliści i w mniejszej części amatorzy. Pomysłodawcą i dyrektorem tego
festiwalu był salezjanin z Krakowa ksiądz Jan Palusiński.
Wtedy zrodziła mi się myśl,
czy nie zrobić takiego festiwalu jeszcze w naszej Archidie-

cezji Warszawskiej. Pierwszy
Sacrosong Warszawa-Praga
odbył się w 1994 r. dniach
9 - 12 czerwca w katedrze Św.
Floriana w Warszawie przy
ul. Floriańskiej 3. W konkursie wzięło udział: 15 scholi
dziecięcych, 16 zespołów młodzieżowych, 10 chórów mieszanych, 5 solistów – razem
ponad 800 wykonawców.
Były to grupy śpiewacze z
wielu diecezji.
Czytaj dalej na s. 2
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Historia powstania Sacrosongu
– Warszawa Praga
cd ze s. 1

Z czasem liczba uczestników zmalała, jednak i tak
było ich na tyle dużo, że
od roku 1999 postanowiliśmy wraz ks. Piotrem
Śliwką i ks. kanclerzem
Romualdem Kamińskim
powołać do istnienia oddzielny Sacrosong dla
chórów.
Miejsce Sacrosongu

Ks. Jan Śmigasiewicz

Za miejsce Sacrosongu
obrano katedrę, czyli
serce diecezji. Dlaczego?
Pierwszy motyw był następujący – aby na cztery
dni przenieść do serca
diecezji, jak do matki

diecezji, rozśpiewaną
niedzielną liturgię poszczególnych parafii reprezentowanych przez
dziecięce schole, zespoły
młodzieżowe, chóry i
solistów. Przenieść ducha modlitwy, jej skupienia, radości i brzemienia
do kościoła pasterza diecezji, do kościoła biskupiego. Przez kilka sacrosnogowych dni dokonać
jakby jedności modlitwy.
Drugi – nowopowstała
diecezja warszawskopraska ma swoją katedrę
pod wezwaniem Św. Floriana, którą diecezjanie

powinni poznać. Do tej
pory najczęściej odwiedzanym miejscem była
starówka Warszawy, jej
świątynie i zamek królewski. Udział grupy
śpiewaczej spoza Warszawy uczestniczącej w
Sacrosongu był też swoista wycieczką do stolicy.
Trzeci – w miarę prosty i
łatwy dojazd do katedry
ze wszystkich stron naszej diecezji.
Od roku 1997 Sacrosong
odbywał się zawsze w
auli przy Kurii Warszawsko-Praskiej.

Sacrosong dla każdego!
Drodzy Czytelnicy.
Chcę napisać o tym niezwykłym wydarzeniu duszpastersko-kulturalnym, które było
realizowane w latach od 1994
roku do 2002 i od 2013 roku do
chwili obecnej, które przez te
lata zaistniało w historii naszej
nowej Diecezji WarszawskoPraskiej. Tym wydarzeniem
jest Sacrosong Diecezji Warszawsko-Praskiej, czyli Festiwal Pieśni i Piosenki ReligijnoPatriotycznej. W miarę wyczerpujące informacje o historii
Sacrosongu DWP, jego zadaniach, realizacji, organizatorach, uczestnikach, nagrodach i
darczyńcach (dzisiaj wielu już

nieżyjących), znajdziemy na
stronie www.sacrosongdwp.pl.
Zapisane zostało tam prawie
wszystko o osobach i miejscach, w których Sacrosong
odbywał się.
Z pierwszej jego
edycji w 1994 roku ucieszył się bardzo ówczesny
Biskup naszej diecezji,
dzisiaj senior, Bp Kazimierz Romaniuk. Pobłogosławił dzieło, w jego intencji odprawił Mszę św. i
oddelegował do pomocy
ówczesnego kanclerza, Ks.
Romualda
Kamińskiego,
dzisiaj biskupa pomocniczego w Ełku. Ks. Romuald był „dobrym duchem”

Sacrosongu. Ja robiłem
całą logistykę, on zabezpieczał środki materialne,
Ks. Lucjan Święszkowski
zadbał o nagłośnienie.
Można powiedzieć, że
głównym darczyńcą, obok
osób prywatnych, głównie
kapłanów, była Kuria Warszawko-Praska.
Warto przeczytać
historię Sacrosongu z tamtych lat, jak wiele osób
było
zaangażowanych.
Dla przekazywania informacji w teren posłużyło
Katolickie Radio Miedzeszyn za dyrektoriatu Ks.
Tadeusza Łakomca. Dlatego Sacrosong DWP zaist-

Ks. Bp Marek Solarczyk
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Alicja Bieńkowska — laureatka I miejsca w kategorii soliści — Sacrosong 2016

niał także w sprawozdaniach
diecezji w „Ad Limina Apostolorum”.
Dzięki
życzliwości
Ks. Abp. Henryka Hosera, w
roku 2012, zostałem wysłany na
proboszcza do Parafii Matki
Bożej Królowej Polski w
Otwocku. Ponieważ w tej parafii, pod względem ilości pomieszczeń, są bardzo dobre warunki, dlatego w roku 2013, w
czerwcu, postanowiłem reaktywować Sacrosong. Sacrosong
dla grup śpiewaczych z Polski
jest łatwo zorganizować. Natomiast dla przyjeżdżających z
zagranicy trzeba zorganizować
noclegi i wyżywienie. Przyjedzie
w tym roku z zagranicy około

200 osób. W sumie tyle miejsc
jest już zarezerwowanych: u
Sióstr Szensztackich dla 60
osób, u Księży Pallotynów dla
90 osób, u Sióstr Skrytek, przy
ul. Prusa 40 osób, w klasztorze
po Siostrach Felicjankach 10
osób. Potrzebne są na to środki.
Dlatego zwracam się
do czytelników z serdeczną
prośbą o pomoc. Może ktoś
ofiarować datek pieniężny,
może też dać pieczywo, wędlin, mięso i inne produkty.
Datki pieniężne można przesyłać na nr konta parafialnego
(patrz strona pierwsza). Zaś
artykuły spożywcze zgłosić
proszę do kancelarii parafialnej
Parafii MB Królowej Polski

GAUDENTES — laureaci I miejsca w kategorii zespół
młodzieżowy — Sacrosong 2016

Andromeda SP 6 — laureaci I miejsca w kategorii schola
dziecięca — Sacrosong 2016

Otwock-Kresy. Miejmy udział
w tym szlachetnym przedsięwzięciu, które szczególnie dla
chórów zagranicznych ze
Wschodu stanowi wielkie wydarzenie i stajnie się moralnym
wsparciem w ich działalności.
Dowiemy się, że
gdzieś żyją ludzie, którzy
tęsknią za Polską, bo nadal
czują się Polakami. Choć
muszą oni na co dzień żyć
poza granicami Polski, ich
Ojczyzny. Tym ludziom
winniśmy szacunek i podziw, pamięć i niesienie im
pomocy. Aby nie czuli się
oni sami i nie przeżywali w
swej świadomości tego, że
są pozbawieni naszej pa-

mięci i braterskiej pomocy.
Niechaj przynajmniej przez
te klika dni, uczestnicząc w
Sacrosongu DWP 2017,
ciałem i duszą mają okazję
do wyrażenia tego, czego
nie wolno im uczynić tam,
gdzie żyją. zieło Sacrosongu zorganizowane na najwyższym poziomie logistycznym i artystycznym,
rozsławi wszystkie Samorządy go wspierające, naszą
diecezję, przedsiębiorstwa i
darczyńców. Niech nam
Bóg wszystkim błogosławi!
Ks. Jan Śmigasiewicz
Felieton, który ukazał się
w Linii Otwockiej

Chór Tibi Domine — laureaci I miejsca w kategorii chóry
— Sacrosong 2016
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Uczestnicy koncertu laureatów Sacrosong 2016
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